
 
 
 

DOPIS 2 
Průběžná informace o transformačních změnách v Domovu pod hradem Žampach 

 
Vážení rodiče, vážení opatrovníci, 

 
dovolte mi, abych  Vám poskytl další, průběžnou informaci o plánovaných změnách   v Domovu 
pod hradem Žampach v rámci procesu transformace v nejbližších letech. 
Pardubická  kraj  jako  zřizovatel  Domova  pod  hradem  Žampach  rozhodnutím    Zastupitelstva 
Pardubického kraje dne 16.12.2015 schválil Strategii transformace svých organizací 
zajišťujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, tedy i našeho domova. 
Změny jsou plánovány jako dlouhodobý postupný proces, s cílem zajistit osobám se zdravotním 
postižením,  v rámci  jejich  možností,  vést  běžný  způsob  života  a  být  součástí  své  přirozené 
komunity. 
Transformační plán Domova pod hradem Žampach předpokládá postupné snižování kapacity 
pobytových služeb poskytovaných v zámeckém areálu na Žampachu s tím, že tato kapacita bude 
nahrazena především službou chráněné bydlení poskytovanou v malých domácnostech v bytech 
nebo domcích umístěných z větší části ve městě Letohrad a Žamberk. 
Do roku 2018 připravujeme postupné navyšování počtu uživatelů, kteří budou mít možnost žít 
v těchto nových domácnostech na výsledných cca 30. Z toho čtyři domácnosti budou umístěny 
ve dvou nových dvojdomcích, jejichž stavbu nyní s naším zřizovatelem připravujeme v lokalitě Nad 
Bažantnicí  v Letohradu.  Stavba  domků  bude  zahájena  v roce  2017  a  bude  financována 
z prostředků fondů EU. Současně nyní navyšujeme počet domácností v pronajatých bytech ve 
městě Letohrad – ulice Tyršova (naproti nádraží ČD, v domě, kde máme také nový obchůdek 
s dílenskými výrobky) a v Žamberku v ulici Českých bratří (pod radnicí). 
V této  etapě,  ale  i  v další  výhledové  transformační  etapě,  v každém  případě  počítáme  se 
zachováním přiměřené kapacity pobytových služeb také ve stávajícím areálu na Žampach. 

 
Menší část kapacity naší pobytové služby na Žampachu chceme také zaměřit na pomoc rodičům 
s dětmi s  poruchami autistického spektra (PAS) a pro tento účel plánujeme s našim zřizovatelem 
v letošním roce provést rekonstrukci stávající budovy Na Výsluní. 

 
Vážení rodiče, vážení opatrovníci, 

 
chtěl bych Vás znovu ujistit, že zapojení Domova pod hradem Žampach do procesu transformace 
v ČR otevírá nové možnosti pro zkvalitnění života zdravotně postižených uživatelů služeb. 

 
Konkrétní plánované změny ve službách u Vašich dětí či opatrovanců budeme s Vámi nadále 
projednávat individuální formou. 

 
 
 
 
 
 
 

V Žampachu  dne 10.1. 2016 
PaedDr. Luděk Grätz , ředitel domova 


